
blad 1871o 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 7 JUNIJ 1871 
 

(vervolg van blad 1871n1) 

Nu werden de ingekomen stukken voorgelezen en wel: 

a. Van den heer J. Haveman, inhoudende, dat hij de benoeming als notabel aannam; 

b. van den heer J.H. Wind, dat hij voor de benoeming tot lid der commissie voor kwestieuze zaken 

bedankt; 

c. van den heer N.E. Servatius idem; 

d. van den heer P. Bosch, verzoekende restitutie van reiskosten, tijdens de vacature gedaan om 

predikanten te hooren enz.; 

e. van ds. Sikkes, verzoekende uitbetaling van de hem indertijd als consulent van Hijkersmilde en 

Kloosterveen toekomende gelden. 

De stukken a, b en c worden voor kennisgeving aangenomen. Op d werd met algemeene stemmen 

besloten afwijzend te beschikken. Op e werd met algemeene stemmen besloten het verzoek, onder de 

door ds. Sikkes gestelde voorwaarde in te willigen. 

Hiermede waren de ingekomen stukken afgehandeld en men ging over tot punt 

2. Bij de eerste stemming ontving S. Smidt 7 van de 13 stemmen en dus de volstrekte meerderheid. Bij 

de twee vrije stemming ontving S. Veenstra 8 van de 13 stemmen, zoodat beide genoemde heeren zijn 

benoemd. Nu kwam in behandeling punt 

3. Te oordeelen naar hetgeen reeds is gedaan en wat men voornemens is nog te doen, in verband met de 

wijze waarop en tevens hoe de zaak in de vergadering werd besproken, meenen we met grond te mogen 

verwachten, dat ons uitmunten kerkgebouw in den aanstaanden winter ook uitmuntend, althans 

voldoend zal worden verlicht, en wij eens eenmaal van die ellendige kaarsenverlichting zullen verlost 

worden. 

Omtrent punt 4 zeide de voorzitter, dat de commissie, belast met het ontwerpen van een huishoudelijk 

reglement, met haar werk niet gereed was, en stelde mitsdien voor deze zaak tot de  volgende 

vergadering te verdagen, waartoe werd besloten. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering na rondvraging door den voorzitter gesloten. 
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+ Smilde, 7 Junij. Heden achtermiddag komt J.A.V. van de markt te Assen te huis en vraagt aan de 

meid waar zijn broeder Hk. is. Deze zegt: aan ’t aardappels schoonmaken. J. gaat naar de aardappels en 

… vindt zijn broeder dood is eene sloot, niet ver van huis. Hk. leed gedurig aan toevallen en zal zoo 

misschien in de sloot gevallen zijn, waarin hij gestikt is, dewijl hij met ’t gezigt voorover er in lag. Wel 

werd dadelijk geneeskundige hulp ingeroepen, maar deze vermogt niets meer. De overledene was ruim 

26 jaren oud. 
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INGEZONDEN STUKKEN 

Mijnheer de Redacteur! 

In uwe courant van 9 dezer komt een kort verslag voor van de Algemeene Vergadering der Vereeniging 

van Christelijke Onderwijzers in Nederland. In dat verslag wordt o.a. medegedeeld, dat er 15 nieuwe 

scholen werden geopend, waar onderwijs in godsdienst wordt gegeven. 

Lid van genoemd Vereeniging zijnde, wensch ik alleen op te merken, dat meermalen door de leden dier 

Vereeniging verklaard is, dat er door hen geen onderwijs in de godsdienst, maar wel godsdienstig of 

liever Christelijk onderwijs gegeven wordt. Het onderwijs in de godsdienst wenschen zij aan de 

godsdienstleeraars over te laten. Om alle scheve voorstellingen en gevolgtrekkingen omtrent den aard 

en de strekking der Christelijke scholen te voorkomen, verzoek ik u vriendelijk deze regelen in uw 

veelgelezen blad op te nemen.  

Daardoor zult gij zeer verpligten 

UEd. dw. dr. J.C. Luitingh 

Smilde, 10 Junij 1871 

 


